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МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Доволі швидко категорі-
альний апарат адміністративної науки наповню-
ється новими конструкціями та замінюючими 
термінами. Не так давно публічне адмініструван-
ня було лише науковим викликом, дослідженням 
основ якого присвячувались чисельні наукові 
праці. Із плином часу, дана конструкція укорі-
нилась в недрах науки та здобула своїх прихиль-
ників, майже витіснивши процеси управління та 
регулювання. Проте, все ж так, будучи на одно-
му щебені із попередніми, в умовах сьогодення, 
вона має власне термінологічне та сутнісне напов-
нення, знайшовши своє відображення як частина 
загальнодержавного управлінського процесу.

Цілком виправдано, маючи власний арсенал 
інструментарію, публічне адміністрування реалі-
зується в конкретних сферах соціального та дер-
жавного буття, де галузь будівництва не є виклю-
ченням.

Таким чином, основна мета даного досліджен-
ня полягає безпосередньо в аналізі адміністра-
тивної діяльності публічної адміністрації в сфері 
будівництва, а також пошуці відповідей на запи-
тання яким чином вона реалізується. 

Огляд останніх досліджень. В різних про-
явах до проблем врегулювання будівничої сфе-
ри в Україні звертали свою увагу багато вчених, 
зокрема: О. Бандурка, Ю. Битяк, В. Галунько, 
В. Журавський, А. Іванищук, М. Кельман, Т. Ко-
ломоєць, В. Колпаков, С. Короєд, П. Кривошеїн, 
В. Курило, А. Маркіна, Р. Опацький, О. Савиць-
кий, В. Серьогін, І. Смілий, В. Христофоров, 
О. Ярмиш та ін. Проте безпосередньо аналізована 
нами проблематика не була предметом їхнього до-
слідження, оскільки основна мета статті – охарак-
теризувати основні методи діяльності публічної 
адміністрації сфери будівництва під час безпосе-
редньої реалізації їх функціональних спроможно-
стей щодо управління галуззю. 

Виклад основних положень. Форми і методи 
реалізації публічного адміністрування не марно 
так активно досліджуються провідними науков-
цями сучасності, оскільки вважається, що вони є 
класичними елементами відповідного механізму. 
Однак, розуміючи, що саме за допомогою форм і 
методів адміністративної діяльності публічна ад-
міністрація реалізовує стадії управлінської діяль-
ності є сенс розкрити їх більш детально [1, с. 62].

Перш за все, слід вказати, що публічна адмі-
ністрація в сфері будівництва України – це су-

купність виконавчих та місцевих органів влади, 
а також інших суб’єктних утворень, що здійсню-
ють владно-розпорядчий, регулюючий та орга-
нізаційний вплив на суспільні відносини в сфері 
реалізації основних складових будівельних робіт 
для забезпечення комунально-побутового, соці-
ально-культурного, житлового та технічного об-
лаштування земельних поліпшень різнорідного 
призначення.

На наш погляд, форми реалізації публічного 
адміністрування будівництва в Україні – це су-
купність компетенційно наділених до виконання 
адміністративних повноважень виконавчих та 
місцевих органів влади, а також інших уповнова-
жених на це суб’єктних утворень, щодо реалізації 
своїх прямих обов’язків по управлінню галузі бу-
дівництва. Визначальне місце займає саме адмі-
ністративна нормотворчість суб’єктів публічного 
адміністрування аналізованої сфери, а точніше – 
видання загальних та індивідуальних актів, які, 
в свою чергу, є основою для реалізації адміністра-
тивних методів їх адміністративної діяльності. 

Однак, для того щоб охарактеризувати ос-
новні методи адміністративної діяльності вище 
перелічених суб’єктних утворень необхідно 
з’ясувати термінологічні особливості піднятої 
проблематики.

У загальноприйнятому розумінні термін «ме-
тод» означає спосіб чи прийом здійснення чого-не-
будь. Виходячи з цього, під методами будь-якої 
діяльності слід розуміти способи, прийоми, за-
соби, які використовуються для досягнення по-
ставленої мети й становлять зміст цієї діяльності 
[2, с. 180; 3, с. 234].

Слід уточнити, що у наукових колах, здебіль-
шого, категорії «метод адміністративного права» 
та «метод адміністративно правового регулю-
вання» є тотожними за своїм змістовним напов-
ненням і мають спільну, об’єднувальну мету. Од-
нак ми підтримуємо думку В. Кузьмишина, який 
наголошує на суміжності методів адміністратив-
ного права та відповідних методів регулювання, а 
не на їх ідентичності. За його баченням, стверджу-
вати про їх тотожність недоцільно, оскільки пер-
ші – теоретична категорія наукового пізнання, що 
притаманна науковому спектру для позначення 
теоретичних обрисів, тоді як другі – більш прак-
тична категорія, що включає реальні елементи ре-
алізації владного втручання. Мається на увазі, що 
в основі адміністративно-правового регулювання 
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лежить саме адміністративний метод із притаман-
ними йому особливостями, однак власний метод 
регулювання включає як ознаки першого, так і 
власні. Тобто їх співвідношення частини і цілого. 
Ціле (метод адміністративного права) – це весь 
імовірний спектр способів і засобів управління, 
тоді як частина (метод адміністративно-правово-
го регулювання) – перелік необхідних способів і 
засобів управління із загального списку ймовір-
них. В свою чергу, науковці, що досліджували 
питання методів діяльності публічного суб’єкта 
у визначеній сфері суспільно-політичного життя 
нашої держави, вважають таке: по-перше, що ці 
методи об’єктивовані у вигляді адміністративних 
засобів, способів і прийомів; по-друге, вони мають 
цільове направлення; по-третє, застосовуються 
виключним колом суб’єктів, для діяльності яко-
го притаманний саме цей метод; по-четверте, вони 
передбачаються в адміністративних нормах, відо-
бражених у правових актах; по-п’яте, скеровані на 
врегулювання поведінки підконтрольного об’єкта 
(суб’єкта); по-шосте, використовуються для до-
сягнення єдиної мети адміністративно-правового 
регулювання конкретної сфери [4, с. 94]. Додамо 
до думки науковця лиш те, що адміністративний 
метод регулювання є як уособлюванною катего-
рію, однак позначає саме варіації ймовірних шля-
хів досягнення цілей управління (регулювання/
адміністрування).

При чому, даний метод володіє низкою харак-
терних ознак, специфічним змістом і може бути 
поділений на окремі види за різними критеріями. 
У сучасних умовах у сфері публічного регулюван-
ня переважне значення має: 

1) метод адміністративно-правового обмежен-
ня, що вживається разом з адміністративно-право-
вим примусом – підставою для застосування якого 
є наявність формальних чинників, які пов'язані 
з очікуваними порушеннями публічних вимог і 
здатні заподіяти шкоду певним інтересам. Під 
ним слід розуміти систему нормативно зафіксова-
них типових способів і прийомів владно-примусо-
вої дії уповноважених органів на об’єкт управлін-
ня та які пов'язані з очікуваними порушеннями 
регуляторних вимог і які здатні заподіяти шкоду 
певним інтересам;

2) метод адміністративно-правового примусу 
під яким слід розуміти систему нормативно зафік-
сованих типових способів і прийомів владно-при-
мусової дії уповноважених органів на об’єкт 
управління які пов'язані з невиконанням чи нена-
лежним виконанням регуляторних вимог і мають 
своїм призначенням захист інтересів. Підставою 
застосування даного методу є порушення регу-
ляторних вимог, тобто дія чи бездіяльність фізич-
ної чи юридичної особи, органу виконавчої влади, 
органу місцевого самоврядування, посадових осіб 
цих органів, яка пов'язана з невиконанням чи 

неналежним виконанням регуляторних вимог, 
за здійснення якої в законодавстві передбачено 
застосування заходів адміністративно-правового 
примусу. Метод адміністративно-правового при-
мусу у сфері публічного регулювання охоплює 
такі адміністративно-правові заходи, як адмі-
ністративно-відновлювальні заходи публічного 
регулювання і заходи адміністративної відпові-
дальності, які застосовуються у сфері публічного 
регулювання [5, с. 138].

Таким чином, методи публічного адміністру-
вання будівництва в Україні – це нормативно 
зафіксовані адміністративні засоби, способи та 
прийоми адміністративної діяльності основних 
суб’єктних утворень управління галузою будів-
ництва (в першу чергу, Державної архітектур-
но-будівельної інспекції України), що мають сво-
їм вольовим чинником належне упорядкування 
основних процедурних аспектів та захисних ме-
ханізмів правомірного забезпечення здійснення 
будівельних робіт, в тому числі зміни якісних 
характеристик земельних поліпшень для безпосе-
реднього втілення в життя своїх функціональних 
спроможностей в частині сприяння промислово-
го, транспортного, житлово-цивільного та кому-
нального розвитку країни.

Відштовхуючись від теоретичних напрацюван-
ня, вважаємо, що такими методами є:

1) метод обмеження, який передбачає вста-
новлення граничнодопустимої висоти будівель, 
відсоток забудови земельної ділянки, щільність 
населення (для житлової забудови); відстані від 
об'єкта, який проектується, до меж червоних лі-
ній та ліній регулювання забудови; плануваль-
ні обмеження (зони охорони пам'яток культур-
ної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, 
межі історичних ареалів, прибережні захисні 
смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані 
зони); мінімально допустимі відстані від об'єктів, 
які проектуються, до існуючих будинків та спо-
руд;охоронювані зони інженерних комунікацій; 
вимоги до необхідності проведення інженерних 
вишукувань;вимоги щодо благоустрою; забез-
печення умов транспортно-пішохідного зв'язку; 
вимоги щодо наявності місць для постійного збе-
рігання автотранспорту;вимоги щодо охорони 
культурної спадщини; вимоги щодо архітектур-
них та інженерних рішень;

2) метод примусу, об’єктивований у вигляді 
заходів попередження, припинення правопору-
шень, а також адміністративної відповідальності, 
а точніше притягненні винної особи до покарання. 
Зокрема за порушення будівельних норм і правил 
шляхом зупинення будівельних робіт, недопу-
щення шахрайських дій, дотримання належний 
умов праці, тощо; 

3) метод заохочення який стимулює суб’єктів 
будівельних відносин до досягнення взаємовигід-
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ної цілі, шляхом дотримання стандартів правової 
поведінки. При чому, заохочення є як державним 
(почесні звання «Заслужений будівельник Украї-
ни», нагородження орденами, медалями, почесни-
ми грамотами, нагрудними значками і присвоєння 
почесних звань та звання кращого працівника), 
так і локальним (наприклад, преміювання);

4) метод переконання полягає у мінімізовано-
му втручанні публічної адміністрації в процес бу-
дівництва шляхом надання певний рекомендацій. 
Як приклад, різноманітні суб’єкти публічної адмі-
ністрації рекомендують забудовникам і підрядни-
кам добровільно використовувати Єврокоди при 
будівництві. Програмами ЄС на період співісну-
вання двох гілок нормативного регулювання в бу-
дівництві передбачаються такі заходи переконан-
ня: інформування і надання спеціалістам повних 
знань про Єврокоди; надання можливості спеці-
алістам постійного професійного розвитку і нав-
чання; заохочення і переконання укладання під-
ручників, настанов з проектування, програмного 
забезпечення тощо для сприяння впровадженню 
Єврокодів; заохочення й залучення викладачів 
університетів і технічних коледжів до викладан-
ня проектування будівель і споруд за Єврокодами. 
Усе це вельми коштовні заходи, проте більшість 
країн Європи вважають такі витрати виправдани-
ми завдяки значному очікуваному економічному 
ефекту. Так, вартість перепідготовки в Голландії 
6 тис. інженерів-проектувальників сягнула близь-
ко 10 млн. євро. Хоча впровадження Єврокодів у 
жодній країні не здійснюється примусово, широ-
ко використовуються засоби заохочення замовни-
ка та проектувальників застосовувати Єврокод. 
Приміром, при проведенні міжнародних тендерів 
на проектування у ЄС усталено висувається ви-
мога застосування Єврокодів, надається перевага 
проектам за Єврокодами при укладанні угод, що 
фінансуються за державні або муніципальні кош-
ти [6; 7; 8, с. 105].

5) методи контролю та нагляду – безпосередня 
перевірка фактично стану дотримання основних 
будівельних стандартів та нормативів в цій сфері. 
Зокрема, у визначених законодавством випадках 
Держархбудінспекція проводить перевірки об’єк-
тів будівництва щодо відповідності підготовчих та 
будівельних робіт, матеріалів, виробів і конструк-
цій, що застосовуються, вимогам державних буді-
вельних норм, стандартів і правил, а також техніч-
ним умовам, затвердженим проектним вимогам і 
рішенням. Крім того, на ДАБІ України покладено 
функції перевірки належного оформлення норма-
тивно-технічної та проектної документації. Важ-
ливим аспектом контрольної функції Держархбу-
дінспекції є дотримання порядків прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 
проведення обстеження об’єктів та реалізації за-
ходів щодо забезпечення надійності та безпеки під 

час їх експлуатації. Інспектори ДАБІ України та 
територіальних інспекцій фіксують порушення 
законодавства, відповідно до закону складають 
протоколи про правопорушення у сфері містобу-
дівної діяльності та накладають штрафні санкції. 
У визначених законодавством випадках зупиня-
ють підготовчі та будівельні роботи [9].

У Положенні про Державну архітектурно-бу-
дівельну інспекцію України (п. 4) передбачено, 
що інспекція здійснює державний контроль за 
дотриманням ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності, пов'язаної зі створен-
ням об'єктів архітектури. Процедура здійснення 
заходів нагляду і контролю визначена у Порядку 
здійснення державного архітектурно-будівельно-
го контролю, згідно якого контроль здійснюється 
за територіальним принципом (у межах областей) 
у порядку проведення планових та позапланових 
перевірок [10, с. 96].

Висновки. Таким чином, усе вищенаведене дає 
можливість сформулювати висновок, згідно якого 
методи публічного адміністрування будівництва 
в Україні – це нормативно зафіксовані адміні-
стративні засоби, способи та прийоми адміністра-
тивної діяльності основних суб’єктних утворень 
управління галузою будівництва (в першу чергу, 
Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України), що мають своїм вольовим чинником 
належне упорядкування основних процедурних 
аспектів та захисних механізмів правомірного за-
безпечення здійснення будівельних робіт, в тому 
числі зміни якісних характеристик земельних 
поліпшень для безпосереднього втілення в життя 
своїх функціональних спроможностей в частині 
сприяння промислового, транспортного, житло-
во-цивільного та комунального розвитку країни. 

Відштовхуючись від теоретичних напрацю-
вання, такими методами є: 1) метод обмеження, 
2) метод примусу; 3) метод заохочення; 4) метод 
переконання; 5) методи контролю та нагляду. При 
чому, саме останні є відносно самостійними та ві-
дображають сутнісну сторону дозвільної системи 
в цій сфері.
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Лавренікова О. С. Методи реалізації публічного 
адміністрування будівництва в Україні. – Стаття.

У статті сформовано поняття та наведено перелік 
методів реалізації публічного адміністрування будів-
ництва в Україні. Вважається, що це нормативно за-
фіксовані адміністративні засоби, способи та прийоми 
адміністративної діяльності основних суб’єктних утво-
рень управління галузою будівництва (в першу чергу, 
Державної архітектурно-будівельної інспекції Украї-
ни), що мають своїм вольовим чинником належне упо-
рядкування основних процедурних аспектів та захис-
них механізмів правомірного забезпечення здійснення 
будівельних робіт, в тому числі зміни якісних харак-
теристик земельних поліпшень для безпосереднього 
втілення в життя своїх функціональних спроможнос-
тей в частині сприяння промислового, транспортного, 
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Аннотация

Лавреникова А. С. Методы реализации публичного 
администрирования строительства в Украине. – 
Статья.

В статье сформировано понятие и приведен пере-
чень методов реализации публичного администрирова-
ния строительства в Украине. Считается, что это нор-
мативно зафиксированы административные средства, 
способы и приемы административной деятельности 
основных субъектных образований управления стро-
ительством (в первую очередь, Государственной архи-
тектурно-строительной инспекции Украины), имею-
щие своим волевым фактором должное упорядочения 
основных процедурных аспектов и защитных механиз-
мов правомерного обеспечения осуществления строи-
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ного развития страны.
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The article formulates the concept and lists the meth-
ods of realization of public administration of construc-
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